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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

۲۰۰

  قيمت ديه كامله«  رياست محترم قوه قضائيه در خصوص ١٠٠/٦٣٦٩٨/٩٠٠٠بخشنامه شماره 
  »١٣٩٧هاي غيرحرام از ابتداي سال   در ماه

  ١  قوه قضائيه  ١٩/١٢/١٣٩٦

 ،٤ و ٢٦ابطال بندهاي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع١١١٨ـ ١١١٩رأي شماره 
   جدول فهرست خدمات قضايي شوراي حل اختالف منضم به دستورالعمل ٢، ٣

 قضايي رئيس كل در امور شوراي  معاون٣٠/٥/١٣٩٥ ـ ٣٢٩/٩٠١٥ـ ٢١٠شماره 
  خ معاون قضايي رئيس كل دادگسترياختالف خراسان جنوبي و دستورالعمل بدون تاري حل

   و رئيس اداره شوراي حل اختالف خراسان رضوي

  ١  ي حل اختالف استان خراسان رضويهاشورا  ٣/١١/١٣٩٦

  درخصوص كاهش مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني گوشت گوسالهنامه  تصويب
  )٠٢٠١١٠١٠(و ) ٠٢٠٢١٠١٠(هاي  ، رديف تعرفه)سرد و منجمد (

جهاد كشاورزيـ  وزارت صنعت، معدن و ارت وز  ٢/١٢/١٣٩٦
  ٣  تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

  ٦/١٢/١٣٩٦  »آبي سازگاري با كم«در خصوص تشكيل كارگروه ملي نامه  تصويب
وزارت نيرو ـ وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت 

  کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
سازمان حفاظت محيط زيست ـ سازمان 

   بودجه کشور ـ  سازمان صدابرنامه و
   و سيماي جمهوري اسالمي ايران

٤  

  ١٣/١٢/١٣٩٦  تنفيذ اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي
نهاد رياست جمهوري ـ وزارت علوم، 

تحقيقات و فناوري ـ معاونت علمي و فناوري 
  جمهوري رئيس

٤  

  ٤  وزارت امور اقتصادي و دارايي  ٩/١٢/١٣٩٦  نامه اجرايي قانون امور گمركي آيين) ٧٥(ماده ) پ(اصالح بند 

نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار  آيين) ١(ماده ) خ(اصالح بند 
   با استفاده از منابع صندوق توسعه ملييدر مناطق روستايي و عشاير

٩/١٢/١٣٩٦  

ـ وزارت صنعت،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
ـ وزا ـ  وزارت امور معدن و تجارت  رت جهادکشاورزي 

ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  اقتصادي و دارايي 
  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  
ـ بانک مرکزي جمهوري  سازمان برنامه و بودجه کشور 

ـ معاونت توسعه روستايي و مناطق  اسالمي ايران 
ـ کميته ـ نهاد رياست جمهوري    محروم کشور  

  ـ اتاق تعاون ايران) ره(امداد امام خميني 

٤  

  هـ ٥٥١٤٨ت/١٥٥٢٣٧نامه شماره  تصويب) ١(اصالح بند 
وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن   ١٠/١٢/١٣٩٦  ٦/١٢/١٣٩٦مورخ 

  ٤  و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

  

 ١٣٩٦ماه   اسفندبيستم شنبهيك
 

 ٢١٢٦٦ شماره چهارمسال هفتاد و 

)١٠٣٠( 
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  ١٩/١٢/١٣٩٦                                                             ١٠٠/٦٣٧٠٢/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 قضائيه  رياست محترم قوه١٩/١٢/١٣٩٦ مورخ ١٠٠/٦٣٦٩٨/٩٠٠٠تصوير بخشنامه شماره 

جهت درج در » ١٣٩٧هاي غيرحرام از ابتداي سال  قيمت ديه كامله در ماه«در خصوص 
  .گردد مه رسمي به پيوست ايفاد ميروزنا

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
  

  ١٩/١٢/١٣٩٦                                                             ١٠٠/٦٣٦٩٨/٩٠٠٠رهشما
  بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور

هاي   و با توجه به بررسي١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي، مصوب ٥٤٩در اجراي ماده 
، مبلغ دو ميليارد و ١٣٩٧هاي غيرحرام از ابتداي سال  بعمل آمده قيمت ديه كامله در ماه
  .گردد سيصد و ده ميليون ريال تعيين مي

  رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي الريجاني
  

  ٢٤/١١/١٣٩٦                                                                       ٩٥/٨٤٠/ره هـشما
  يبسمه تعال

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

  با سالم
 ١١١٨ ـ ١١١٩يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

  : با موضوع٣/١١/١٣٩٦مورخ 
ول فهرست خدمات قضايي شوراي حل اختالف  جد٢، ٣، ٤ و ٢٦ بندهاي ابطال«

 معاون قضايي رئيس كل ٣٠/٥/١٣٩٥ ـ ٣٢٩/٩٠١٥ـ ٢١٠منضم به دستورالعمل شماره 
در امور شوراي حل اختالف خراسان جنوبي و دستورالعمل بدون تاريخ معاون قضايي 

جهت درج در » رئيس كل دادگستري و رئيس اداره شوراي حل اختالف خراسان رضوي
  .گردد يوست ارسال مي به پيمه رسمروزنا

ـ مهديعدالت ادارمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان    ني دربي 
  

  ١١١٨ ـ ١١١٩ :ماره دادنامهش         ٣/١١/١٣٩٦: خ دادنامهتاري
  ٩٥/٨٤٠، ٩٥/٨٨٨: روندهالسه پک

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ي دلشاد و ابوالفضل جالل آبادي عل،ييايان محمد دري آقا:يانشاك

  ابطال جدول فهرست خدمات قضايي شوراهاي:موضوع شکايت و خواسته
 معاون ٣٠/٥/١٣٩٥ ـ ٢١٠/٣٢٩/٩٠١٥اختالف منضم به دستورالعمل شماره  حل

قضايي رئيس کل در امور شوراي حل اختالف خراسان جنوبي و نيز منضم به بخشنامه 
تالف خيس کل دادگستري و رئيس اداره شوراهاي حل ابدون تاريخ معاون قضايي رئ

  استان خراسان رضوي
آقاي محمد دريايي به موجب دادخواستي ابطال جدول فهرست :  الف:گردش کار

ـ ٢١٠/٣٢٩/٩٠١٥خدمات قضايي شوراهاي حل اختالف منضم به دستورالعمل شماره   
راسان جنوبي و نيز منضم  معاون قضايي رئيس کل در امور شوراي حل اختالف خ٣٠/٥/١٣٩٥

تالف خ ابه بخشنامه بدون تاريخ معاون قضايي رئيس کل دادگستري و رئيس اداره شوراهاي حل
  :استان خراسان رضوي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
مور شوراهاي حل اختالف قوه قضاييه رساند مرکز ا سالم عليکم احتراماً به استحضار مي

هاي رسيدگي شورا مثل  اخيراً به معاونين شوراي حل اختالف استانها امر نموده که هزينه
 به تصويب ١٣٩٤همان طور که مستحضريد قانون شوراي حل اختالف در سال . دادگاه باشد

ختالف در دعـاوي ا هاي رسيدگي در شـوراهاي حل  آن ذکر شده که هزينه٢٣رسيد و در ماده 
رحله  در م آن ذکـر شده هزينه دادرسي٢٧مـالي آن نصف دادگستري است و در مـاده 

ر اساس هزينه دادرسي آن در مرجع مذکور است يعني هم  تجديدنظرخواهي حسب مـورد ـب
در مرجع تجديدنظر و در مرحله تجديدنظرخواهي هزينه رسيدگي بدوي دادگاه عمومي از 

 اين جدول خالف صراحت قانون است و به طور ٤ود که به صراحت بند ش خواهان اخذ مي
کلي عمل آن چون خالف قانون است و در قانون بودجه هم که در اختيار رئيس قوه قضاييه 

 مندرج در روزنامه رسمي ذکر ٥هاي موضوع جدول شماره   تعرفه١٦داده در جدول شماره 
مبلغ يکصد و پنجاه هزار ريال بنابراين اگر به اختالف   حلشده طرح پرونده حقوقي در شوراي

 مراجعه کنيم هزينه رسيدگي شورا مبلغ مذکور است و اين قانون ١٣٩٥قانون بودجه سال 
خاصي است و قانون خاص شورا را تخصيص زده و بنابراين هزينه رسيدگي يکصد و پنجاه هزار 

 جدول ذکر شده بعد ١٣٩٥ سال ريال است و نصف هم خالف است و بعد از ابالغ قانون بودجه
بنابراين . ها را افزايش دهد تواند مجدداً جدول منتشر کند و هزينه رئيس قوه يا هر مقامي نمي

طرح پرونده و هزينه دادرسي در شوراي حل اختالف بر اساس قانون بودجه کالً يکصد و : اوالً
اگر هم : ثانياً. رچه باشد است و تقديم آن ه١٣٩٥پنجاه هزار ريال حسب قانون بودجه سال 

خيلي سختگيري کنيم هزينه رسيدگي نصف هزينه مقرر دادگستري و در مرحله تجديدنظر از 
بنابراين نامه مرکز شوراي حل اختالف و . رأي شورا هزينه رسيدگي بدوي دادگاه عمومي است

اختيار به تبع آن شوراي حل اختالف استان خراسان جنوبي خالف قانون و خارج از حدود 
 قانون آيين دادرسي کيفري مرجع قضايي ٤٧٧شوراي حل اختالف حسب تبصره ماده . است

هاي وصولي کم شود  تواند عمل کند و اگر هم هزينه است و مرجع قضايي خالف قانون نمي
دادند يا حداقل دادگاه  بايد در موقع تصويب قانون دقت شود و صالحيت را اين قدر افزايش نمي

اين افزايش هزينه شورا را از حالت اصلي آن خارج کرده و خالف . کردند ميصالح درست 
شورا بايد مرجع سازش باشد و بدون هزينه، ولي متأسفانه صالحيت آن را . فلسفه آن است

 ها افزايش يافته است و افزايش هزينه رسيدگي افزايش داده و قانون فقط در قسمت هزينه
توسط جامعه است و متأسفانه چراغ خاموش هر سال افزايش در صد به ضرر اقشار فقير و مصد
يابد و اذن هم در چارچوب قانون است و همه بايد تابع قانون باشيم يا شوراي حل اختالف  مي

شده ذکرهاي  حذف شود يا درست و با چارچوب جامع آن و يا صالحيت سازشي باشد و هزينه
شود همچنين اخذ هزينه   مردم به شورا ميبر خالف قانون است زيرا باعث جلوگيري از ورود

 قانون شورا است زيرا رسيدگي در شورا حسب بند الف ماده ١٦ورودي دادخواست خالف ماده 
مذکور با درخواست است و هزينه واخواهي نيز بايد مثل مرحله بدوي محاسبه شود تقاضاي 

  ». دستورالعمل را دارمدستور موقت مبني بر منع اجراي
 ٤/١٠/١٣٩٥ ـ ١٥١٦که به شماره اي  حهي به موجب اليياي محمد دريان آقيهمچن

  : شده اعالم کرده است کهيوان عدالت اداري ديأت عموميکاتور هيثبت دفتر اند
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

  با سالم واحترام
ن ي عي حل اختالف از اخذ وجه دادرسيت شوراي بر ممنوعي مبنيت قبليرو شکايپ
شود   مي ارائه٢٣/٨/١٣٩٥ ـ ٧/٩٥/٢١٠٦ه به شماره يي قوه قضايپاسخ اداره حقوقدادگاه 
نه دادگاه و قانون ي خاص است و گفته نصف هزينکه قانون شوراي بر اين بوده مبنيسوال ا

خر ناسخ خاص  هزار تومان و طبق قواعد خاص مؤ١٥بودجه خاص است گفته طرح هر پرونده 
اگر .  هزار تومان است١٥قويم خواسته خواهان طرح هر پرونده مقدم است در نتيجه فارغ از ت

 و دهد بگوييم شورا مثل دادگاه هزينه بگيرد پس ديگر شورا فلسفه وجودي خود را از دست مي
به شورا ندهند ت ين قدر صالحيا ل به دادگاه صلح شود وي دفاع ندارد پس تبدي براييجا

  . شورا بدون کارمند استخدامي شلوغ استاند و که االن مردم از دادگاه باز مانده
 هزار تومان هزينه رسيدگي فارغ از ١٥تقاضاي رسيدگي و نقض بخشنامه وحکم به اخذ 

باشد که مورد رضايت حق تعالي قرار گيرد و .  را دارم١٣٩٥تقويم خواسته مطابق قانون بودجه 
د بخشنامه از قوه رسان  به استحضار مي٩٥/٨٤٠در خصوص موضوع اخطار رفع نقص شماره 

موضوع از طريق معاونت شوراي حل اختالف استانها به شعب اعالم  قضاييه در اختيار نيست و
جنوبي از مناطق محروم  نکه خراسانبا توجه به اي. شده است که تصوير آن ارائه شده است

م ـ آن هايم و ودهـير مشاهده نمـخ الصاق شده و با تأباشد و برگي به صورت قانوني شور ميـک
به دفتر ديوان در بيرجند رويت شد از مقام عالي تقاضاي رسيدگي دارم و اينکه موضوع 

شود و  باشد و هم اکنون در استان خراسان جنوبي هزينه معادل دادگاه اخذ مي الناس مي حق
تقاضاي . شود باشد و تصويب نظريه اداره حقوقي به پيوست ارسال مي موضوع عمومي مي

  ». را دارمجنوبي  حل اختالف خراسان دستورالعمل شورايرسيدگي و نقض
هاي حل اختالف کشور ادر پاسخ به شکايت مذکور، قائم مقام مرکز امور شور

  :ح داده است کهي توض٣٠/٣/١٣٩٦ ـ ٣٥٠/٣٣٢٣/٩٠٠٠حه شماره ي موجب البه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومير محترم دفتر هيمد«

  اتيبا سالم و تح
 در خصوص ١٠/٣/١٣٩٦ـ ٩٥٠٩٠٥٨٠٠٠٠٨١٤ف به اخطاريه شماره احتراماً عط

موضوع آقاي محمد دريايي به طرفيت اين مرجع و شوراي حل اختالف استان خراسان 
شود که  با تدقيق در ضمايم پيوستي مالحظه مي: اوالً. رساند جنوبي به استحضار مي

قضايي دادگستري استان کننده مرقومه متنازع فيه اين مرجع نبوده بلکه معاون  صادر
هاي قضايي  خراسان جنوبي در امور شوراهاي حل اختالف در راستاي تبيين و توجيه تعرفه

 ٥جدول شمارههاي موضوع   تعرفه١٦طرح پرونده در شوراهاي حل مندرج در جدول شماره 
با تدقيق در دادخواست تقديمي : ثانياً. نسبت به صدور مرقومه موصوف اقدام نموده است

گردد شاکي در دادخواست تقديمي خويش به جدول تعرفه خدمات قضايي  الحظه ميم
استناد نموده و اعالم کرده است که هزينه دادرسي در شورا يکصد و پنجاه هزار ريال 

هزينه دادرسي در دعاوي مالي  باشد در حالي که در همان جدول اشاره گرديده است که مي

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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باشد همان طور که  يال دو و نيم درصد ارزش خواسته ميدر مرحله بدوي تا دويست ميليون ر
 رسيدگي ١٣٩٤اختالف مصوب   حل قانون شوراي٩استحضار دارند بر اساس بند الف ماده 

 دعاوي مالي تا مبلغ دويست ميليون ريال در صالحيت ذاتي و انحصاري شوراي حل اختالف به
د داشت که در واقع شاکي با عدم بوده و مرجع ديگري حق رسيدگي به اين دعاوي را نخواه

 در مقام انکار اين قسمت قانون برآمده است ١٣٩٥ذکر عالماً و عامداً اين قسمت قانون بودجه 
 در جدول مربوطه با حذف هزينه طرح و ورودي شورا صرفاً ١٣٩٦کما اينکه در قانون بودجه 

اند که اگر بدين کيفيت  مودههزينه دادرسي تا مبلغ دويست ميليون ريال را دو نيم درصد قيد ن
 با توجه به حذف مبلغ يکصد و پنجاه هزار ١٣٩٦ادعاي شاکي پذيرفته شود بايستي در سال 

هاي شورا اخذ نگردد لذا با عنايت به مراتب  ريال هيچ هزينه دادرسي براي رسيدگي به پرونده
  ». از محضر آن مرجع را داردموصوف تقاضاي رد خواسته شاکي

 ابطال ي به موجب دادخواستي دلشاد و ابوالفضل جالل آباديعلان يآقا: ب
س کل ي رئيي که توسط معاون قضاييدستورالعمل و جدول تعرفه خدمات قضا

 ابالغ شده را ي حل اختالف استان خراسان رضويس اداره شوراهاي و رئيدادگستر
  :کهاند  ن خواسته اعالم کردهييو در جهت تباند  خواستار شده

  خدابه نام «
احتراماً، اينجانبان ابوالفضل جالل آبادي و علي دلشاد وکالي رسمي دادگستري 

 ٢٧/٢/١٣٩٥ کل کشور در مورخ ١٣٩٥رسانيم قانون بودجه سال   استحضار حضرتعالي ميبه
 قانون مدني ١ به استناد ماده ٤/٣/١٣٩٥به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و در تاريخ 

 ٢همان طور که مستحضريد به استناد ماده. سمي منتشر گرديدو تبصره آن در روزنامه ر
مگر . گردد االجرا مي قانون مدني قوانين ظرف پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور الزم

آن که در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد که چنين موضوعي در 
 قانون اخيرالذکر ١٩/٣/١٣٩٥در تاريخ  منتفي است به اين ترتيب ١٣٩٥قانون بودجه 

هاي موضوع   تعرفه١٦يکي از موضوعات اين قانون جدول شماره . االجرا گرديده است الزم
تر، تعرفه هزينه  باشد و به طور خاص يعني تعرفه خدمات قضايي مي) ٥(جدول شماره 

 آن در موارد  قانون  وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف٣ ماده ١٢دادرسي موضوع بند 
 که هزينه دادرسي در مرحله بدوي تا بيست ميليون تومان را دو نيم ١٣٧٣معين مصوب 

 قانون شوراهاي ٩مادهاز آنجا که به موجب بند الف . درصد ارزش خواسته تعيين نموده است
 دعاوي مالي تا سقف بيست ميليون تومان در صالحيت شوراي ١٣٩٤حل اختالف مصوب 

 همين قانون هزينه دادرسي يا رسيدگي شوراي ٢٣اشد که مستنداً به ماده ب حل اختالف مي
محاکم دادگستري %) ٥٠(حل اختالف در کليه مراحل در دعاوي مالي معادل پنجاه درصد 

درصد ) ٢٥/١(باشد که پر واضح است شوراهاي حل اختالف در مرحله بدوي بايد معادل 
 اين رويه که معادل هزينه دادرسي محاکم ارزش خواسته، هزينه دادرسي دريافت کنند و

لذا خواهشمند . باشد کنند کامالً مخالف نص صريح قانون مي دادگستري، هزينه دريافت مي
است رسيدگي و قبل از صدور حکم شايسته جهت جلوگيري از تضييع حقوق مردم مبادرت 

خالصه اينکه . يدبه صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي اين دستورالعمل و جدول نماي
ارزش ) ٥/٢( تا بيست ميليون تومان ١٣٩٥محاکم دادگستري با توجه به قانون بودجه سال 

 قانون ٢٣کنند که در شوراهاي حل اختالف مستند به ماده  خواسته هزينه دريافت مي
  ».افت شودارزش خواسته هزينه دري) ٥/٢(اختالف بايد نصف   حلشوراهاي

 ي شوراهايي از جدول خدمات قضا٢٦ و ٤، ٣، ٢، ١ يمتن دستورالعمل و بندها
  :ر استيحل اختالف به قرار ز

  ي خراسان جنوبييقضاهاي   محترم حوزهيروسا«
  :تيبا سالم و تح

 و با توجه به سياستهاي قوه قضاييه و ١٥/١/١٣٩٥ـ  ٢١٠/٥/٩٠١٥احتراماً پيرو نامه شماره 
هاي دادرسي، به پيوست  ل هزينهنيز مرکز شوراهاي حل اختالف کشور در خصوص وصو

اصالحيه جدول هزينه دادرسي مربوط به خدمات قضايي در شوراهاي حل اختالف، تهيه شده از 
گردد، مقتضي است ضمن مديريت موضوع  سوي مرکز امور شوراهاي حل اختالف ارسال مي

    .اقدام نماينددستور فرماييد عيناً نسبت به رعايت و دريافت وجوه مذکور، مطابق جدول پيوست 
    ليست خدمات قضايي شوراهاي حل اختالف

  هزينه رسيدگي  عنوان خدمات قضايي  رديف
  مستند قانوني  )به ريال (

  ١٣٩٥ قانون بودجه ١٦جدول شماره   ارزش خواسته% ٥/٢  دعاوي مالي در مرحله بدوي  ١
  ١٣٩٥ قانون بودجه ١٦جدول شماره   ارزش خواسته% ٥/٤  ي دعاويواخواه  ٢
  ١٣٩٥ قانون بودجه ١٦جدول شماره   ارزش خواسته% ٥/٤  جديدنظرخواهي دعاوي ماليت  ٣
  ١٣٩٥ قانون بودجه ١٦جدول شماره   ارزش خواسته% ٥/٥  اعاده دادرسي يا اعتراض ثالث دعاوي مالي  ٤
        ـ
        ـ

  هزينه رسيدگي  عنوان خدمات قضايي  رديف
  مستند قانوني  )به ريال (

  ١٣٩٥ قانون بودجه ١٦جدول شماره   ٠٠٠/٠٠٠/١  دعاوي مالي که بهاي خواسته مشخص نباشد  ٢٦
        ـ
        ـ
        ـ

س اداره ي و رئيس کل دادگستري رئييت مذکور، معاون قضايدر پاسخ به شکا
 ـ د/ش/٦١٨١حه شماره ي به موجب الي حل اختالف استان خراسان رضويشوراها

  :ح داده است کهي توض١/٧/١٣٩٥
  کميسالم عل«

  ٩٥٠٩٩٨٠٩٠٠٤٠٠٦٤٠هاحتراماً، عطف به اخطاريه واصله به اين اداره مربوط به پرونده شمار
موضوع دادخواست آقايان علي دلشاد و ابوالفضل جالل آبادي ) ٩٥٠٦٥٤شماره بايگاني شعبه (

مطروحه در شوراهاي حل اختالف شهرستان نيشابور در ارتباط با جدول تعرفه خدمات قضايي 
  :دارد ، بدين وسيله اعالم مي١٣٩٥شوراهاي حل اختالف در سال 
گردد توسط مرکز امور شوراهاي حل اختالف قوه  ر آن تقديم ميجدول مذکور که تصوي

لذا صرف نظر از صحت و . قضاييه تهيه و از طريق سايت آن مرکز به کليه استانها اعالم شده است
باشد و خواهانها چنانچه  سقم ادعاي شاکي اساساً ادعاي مزبور در دادخواست متوجه اين اداره نمي

  ».ند طرفيت مرجع ذيصالح مربوطه اقامه دعوي نمايبايست به ادعايي دارند مي
ن يس و معاوني با حضور رئ٣/١١/١٣٩٦خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

 هزينه ١٣٩٤ قانون شوراهاي حل اختالف مصوب سال ٢٣با توجه به اينکه مطابق ماده 
رسيدگي شوراي حل اختالف در دعاوي مالي معادل پنجاه درصد هزينه دادرسي در محاکم 

هاي موضوع جدول شماره   تعرفه١٦ جدول شماره ١٩در رديف . دادگستري تعيين شده است
 کل کشور هزينه دادرسي دعاوي مالي تا مبلغ دويست ١٣٩٥نون بودجه سال  اصالحيه قا٥

ميليون ريال دو و نيم درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهي و تجديدنظر چهار و نيم 
 قانون ٩مطابق بند الف ماده : نظر به اينکه اوالً. درصد ارزش خواسته تعيين شده است
ي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون شوراهاي حل اختالف، رسيدگي به دعاو

 قانون ٢٣ريال در صالحيت قاضي شوراي حل اختالف قرار دارد بنابراين مطابق حکم ماده 
، تعيين هزينه دادرسي در شوراهاي حل ١٣٩٥ قانون بودجه سال ١٦مذکور و جدول شماره 

يم درصد ارزش خواسته و در مرحله اختالف در دعاوي مالي و در مرحله بدوي به ميزان دو و ن
واخواهي و تجديدنظر به  ميزان چهار و نيم درصد ارزش خواسته منطبق با قانون نيست و 

در : ثانياً. حسب مورد به ميزان پنجاه درصد ميزان مذکور در قانون بودجه بايد تعيين شود
طرح پرونده  کل کشور اساساً تعرفه ١٣٩٥ اصالحي قانون بودجه سال ١٦جدول شماره 

با توجه به مراتب . حقوقي در شوراي حل اختالف يکصد و پنجاه هزار ريال تعيين شده است
 که مستند به ١ـ ٢ـ ٣ـ ٤ و ٢٦فهرست خدمات قضايي شوراهاي حل اختالف در رديفهاي 

 کل کشور تنظيم شده هم از جهتي که ١٣٩٥ اصالحي قانون بودجه سال ١٦جدول شماره 
 دادرسي در محاکم براي شوراهاي حل اختالف پيش بيني نشده و هم از پنجاه درصد هزينه

 طرح پرونده حقوقي در شوراهاي  ناظر بر اينکه تعرفه١٦جهت اينکه با مقرره جدول شماره 
 و ١٢ ماده ١اختالف يکصد و پنجاه هزار ريال است مخالف و مغاير است، مستند به بند  حل
  .شود  ابطال مي١٣٩٢سي ديوان عدالت اداري مصوب سال قانون تشکيالت و آيين دادر٨٨ماده

  ي ـ محمدكاظم بهراميوان عدالت اداري ديعموم هيأت سيرئ
  

  ٦/١٢/١٣٩٦                                                          ـ ه٥٥١٤٨ت/١٥٥٢٣٧رهشما
 هدرخصوص كاهش مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني گوشت گوسالنامه  تصويب

  )٠٢٠١١٠١٠(و ) ٠٢٠٢١٠١٠(هاي  ، رديف تعرفه)سرد و منجمد(
  وزارت امور اقتصادي و داراييـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ جهاد كشاورزي وزارت 

هاي صنعت،   به پيشنهاد مشترك وزارتخانه٢/١٢/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
ستناد اصل يكصد و سي و معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي و به ا

  :هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
، رديف )سرد و منجمد(ـ مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني گوشت گوساله ١

  .يابد درصد كاهش مي) ١٢(درصد به ) ٢٦(، از )٠٢٠١١٠١٠(و ) ٠٢٠٢١٠١٠(هاي  تعرفه
  . استاالجرا نامه از تاريخ تصويب الزم ـ اين تصويب٢

  اسحاق جهانگيريجمهور ـ  رئيسمعاون اول 

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR


 ٢١٢٦٦شماره                       WWW.DASTOUR.IR                        ٢٠/١٢/١٣٩٦روزنامه رسمي                          WWW.RRK.IR                         ٤صفحه 

  ١٢/١٢/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٥٠٩٢ت/١٥٨٩٦٩رهشما
  »آبي سازگاري با كم«در خصوص تشكيل كارگروه ملي نامه  تصويب

  جارت وزارت صنعت، معدن و ت ـ وزارت کشوري ـ وزارت جهادکشاورز ـ رويوزارت ن
  سازمان برنامه و بودجه کشور  ـ ستيط زيسازمان حفاظت مح
  راني اي اسالمي جمهوريماي سازمان صدا و س

، يرو، جهادکشاورزي نيها شنهاد مشترک وزارتخانهي به پ٦/١٢/١٣٩٦ران در جلسهيوز هيأت
 ست و برنامه و بودجه کشور ويط زي حفاظت محيها کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان

  :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سياصل  به استناد
ن و مقررات مؤثر در تحقق ي قواني اجرايريگي، انسجام و پيبه منظور هماهنگـ ١
مات ي و تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور و اتخاذ تصميآب با کميسازگار

 ين مربوط، کارگروه ملير در چهارچوب قواني امور زيريگيق پينه از طرين زميمناسب در ا
، کشور و صنعت، يران جهادکشاورزيت وزيرو و عضوير نيت وزي با مسئول»يآب  با کميسازگار«

ل يبرنامه و بودجه کشور تشک ست ويط زي حفاظت محيها سازمانيمعدن و تجارت و رؤسا
 خود يف قانونين و مقررات مربوط تکاليانز براساس قوي نيي اجرايهاک از دستگاهيهر . شوديم

 يهان دستگاهي بي هماهنگيل کارگروه مذکور برايدهند و تشکينه انجام مين زميرا در ا
  :ستي ني و قانونيف ذاتيت آنها در انجام وظاي مسئولي بوده و نافيياجرا

 شامل شرب و بهداشت،(ن مصارف مختلف يع کمبود آب بي توزين چگونگييتع ـ الف
ت مصارف ين اولويي و تعيق بررسياز طر) ستيط زي سبز و محي، فضاينعت، کشاورزص

افته توسط يص ي در چهارچوب منابع آب تخصيدر قالب منابع آب در دسترس در سال آب
  .استان/ رو در هر حوضهيوزارت ن
 کشت مناسب هر منطقه ي انطباق الگوي الزم برايهاي و هماهنگيزير برنامهـ  ب

 براساس يار بخش کشاورزي و با توجه به سهم کاهش منابع آب در اختيآبط کمي شرامتناسب با
  .استان/  در هر حوضهي کشت مصوب وزارت جهادکشاورزيو در چهارچوب الگوها) الف(بند 

 از بروز مشکالت و تعارضات يريها درخصوص جلوگر استاني از تدابيبانيپشت ـ پ
 .منطقه/  هر استانين شده براييدسترس تع از کاهش منابع آب در ي ناشياجتماع

 ). ٢( موضوع بند ي استانيهاها در کارگروهشرفت برنامهينظارت بر عملکرد و پ ـ ت
 رکل صنعت، معدن و تجارت استانيس سازمان برنامه و بودجه استان و مديير ـ ٢
ماره نامه شبيتصو) ٦( موضوع ماده ينيرزمي حفاظت از منابع آب زيب شورايبه ترک

 مذکور به عنوان کارگروه يشوند و شوراي اضافه م٢٩/٥/١٣٨٧هـ مورخ ٣٥٣٧٨ت/٨٥١٦٦
 يزير و برنامهيگذاراستي سيادشده، براينامه بيف مندرج در تصوي عالوه بر وظاياستان
 مختلف يهان سهم کمبود بخشيي از جمله تعيآب با کمينه سازگاري در زميياجرا

 مناطق مختلف و يطيست محي و زياسي، سي، اجتماعيتصادط اقيمصرف متناسب با شرا
مات يز در چهارچوب تصمي استان در هر حوضه آبرين شده براييبراساس سهم آب تع

 . دينماين مربوط اقدام ميت قواني با رعايکارگروه مل
رکشت بهاره و يسطح ز) کنترل (يي واپاي براي وزارت جهادکشاورزيهااستيسـ ٣

)  مازندرانالن وي گيهاخارج از استان(ت کشت برنج يا ممنوعيت يمحدودزمستانه، اعمال 
 . شودياستان اجرا م/ زي آبريها در حوضهي منابع آبيهاتيبا توجه به محدود

 يها دستگاه، همهي سبز و خدمات شهريار فضاي منابع آب در اختيبا هدف آزادسازـ ٤
 ١٣٩٧ان سال ي کنند که تا پايزيربرنامه يا مربوط به گونهي عموميها و سازمانيياجرا

 در شهرها نسبت به سال ي سبز و خدمات شهري فضاي درصد آب مصرفيحداقل س
 و يميط اقلي متناسب با شراياهي گيها مختلف از جمله انتخاب گونهيها با روش١٣٩٦
 .ابدي سبز کاهش ي فضايبر براکم آب
ت کارکرد مجاز ي با رعاي کشاورزه مصارف از جملهي کلي آب برايل حجميتحو ـ ٥
 ينيرزميت سقف ساعت کارکرد درخصوص منابع آب زيدر صورت عدم رعا. شود يانجام م

 براساس ي برق اضافي، بهايبردار زان مندرج در پروانه بهرهيش از ميو مصرف برق ب
 .گردديافت مي محاسبه و دريمصارف تجار

 ي توسعه استان، منابع ماليزيررنامه بيب شوراياستانداران مکلفند پس از تصو ـ ٦
ار استان ينامه را از محل منابع مصوب مربوط در اختبين تصوي اياز تحقق اجرايموردن

شنهاد ياز با پي مورد نين منابع ماليت، نحوه تأميند و در صورت عدم کفاين نمايتأم
  .شودي ميريگميران تصميوزهيأت  در يکارگروه مل

شده  ي مصرف بازنگري جبران کمبود آب شرب در سقف الگوي که برايدر مواردـ ٧
) ١٨(ماده ) ١( موضوع تبصره ي کشاورزيها حقابهييجا، جابهيآبط کميمتناسب با شرا

 حقابه ي پرداخت مابه ازاياز براي موردني باشد، منابع ماليع عادالنه آب ضروريقانون توز
م ي به قانون تنظيقانون الحاق مواد) ٢٨(ماده ) م(جا شده، مطابق سازوکار بند جابه
  . شودين ميتأمـ ١٣٩٣مصوب  ـ )٢( دولت ي از مقررات ماليبخش

قانون برنامه ششم توسعه، تعرفه مصارف مازاد بر ) ٣٩(ماده ) الف( بند يدر اجرا ـ ٨
 و يت اصل بازدارندگي و با رعاي مصرف آب شرب و بهداشت، به صورت پلکانيالگو

  . شوديه ميران ارايوزهيأت ب به يرو جهت تصوي توسط وزارت نيبط آيمتناسب با شرا
 يرو براي وزارت نيران با همکاري اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و سـ ٩

ت منابع آب به طور مستمر، متناسب ي از وضعي مناسب همگانيساز و برنامهيرساناطالع
 . اقدام کندي اتخاذ شده در کارگروه مليها استيبا س

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيساون اول مع
  

  ١٩/١٢/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٥١٥٩ت/١٦٢٦٧٣رهشما
  تنفيذ اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي

  نهاد رياست جمهوري ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
  جمهوري معاونت علمي و فناوري رئيس

 به پيشنهاد هيأت امناي صندوق نوآوري و ١٣/١٢/١٣٩٦ان در جلسه وزيرهيأت 
  : كل كشور تصويب كرد١٣٩٦قانون بودجه سال ) ١٢(تبصره ) و(شكوفايي و به استناد بند 

 هـ٤٦٤٢٨ت/٥٠٢٩٨نامه شماره  اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي موضوع تصويب
» نهاد عمومي غيردولتي«عبارت  و اصالحات بعدي آن، با اضافه شدن ١٦/٣/١٣٩١مورخ 

  .شود ، تنفيذ مي)٢(در ماده » با شخصيت حقوقي«پس از عبارت 
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٢/١٢/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٤٨٨١ت/١٥٨٦٣٤رهشما

  نون امور گمركينامه اجرايي قا آيين) ٧٥(ماده ) پ(اصالح بند 
  يي و دارايوزارت امور اقتصاد

ـ ٥٩٣شنهاد شماره ي به پ٩/١٢/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت   وزارت ٧/٩/١٣٩٦ مورخ ٢/٢٠ 
 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سينفت و به استناد اصل 

نامه بي موضوع تصوي قانون امور گمرکيينامه اجرانييآ) ٧٥(ماده ) پ(در بند 
 آن، بعد از عبارت ي با اصالحات بعد٢٩/١٢/١٣٩١هـ مورخ ٤٧٧٧٥ت/٢٦٢٧٥٨شماره 

  .شودي اضافه م»ي دولتيهاو شرکت« عبارت »يسسات دولتمؤ«
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٢/١٢/١٣٩٦                                                         ـ ه٥٤٩٠٢ت/١٥٨٦٠١رهشما

نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال  آيين) ١(ماده ) خ(اصالح بند 
   با استفاده از منابع صندوق توسعه ملييپايدار در مناطق روستايي و عشاير

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتيـ  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع   يوزارت جهادکشاورز 
  اطالعات يوزارت ارتباطات و فناورييـ   و داراياد وزارت امور اقتص

   ي و گردشگريع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م
ـ سازمان برنامه و بودجه کشور  ران ي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز 

ـ  و مناطق محروم کشور ييمعاونت توسعه روستا  ياست جمهورينهاد ر 
 ران ياتاق تعاون اـ  )ره(ينيته امداد امام خمي کم

 مورخ ٢١٨٠٨٥٣/١شنهاد شماره ي به پ٩/١٢/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 و هشتم قانون يکصد و سيو به استناد اصل ) ره (ينيته امداد امام خمي کم٧/٩/١٣٩٦

  : ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس
شتغال جاد ايت از توسعه و اي قانون حمايينامه اجرانييآ) ١(ماده ) خ( بند يدر انتها

، موضوع ي با استفاده از منابع صندوق توسعه مليري و عشاييدار در مناطق روستايپا
ته يرکل کميو مد« عبارت ٢١/٨/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٦٩١ت/١٠٣٨٩٨نامه شماره بيتصو

  .شودي الحاق م»س اتاق تعاون استانيياستان و ر) ره (ينيامداد امام خم
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٠/١٢/١٣٩٦                                                               ١٥٨١٦٢/٥٥١٤٨رهشما

  هـ ٥٥١٤٨ت/١٥٥٢٣٧نامه شماره  تصويب) ١(اصالح بند 
  ٦/١٢/١٣٩٦مورخ 

 يي و دارايوزارت امور اقتصادـ  وزارت صنعت، معدن و تجارتـ ي وزارت جهادکشاورز
، ٦/١٢/١٣٩٦هـ مورخ٥٥١٤٨ت/١٥٥٢٣٧نامه شمارهبيصوت) ١(نکه در بندينظر به ا

ف يرد«  به صورت عبارت»ل آنهاي ذيهاو تعرفه) ٠٢٠٢٣٠(و ) ٠٢٠١٣٠ (يهاف تعرفهيرد«عبارت 
 .شودي اصالح اعالم مير شده است، مراتب براي تحر»)٠٢٠١١٠١٠(و ) ٠٢٠٢١٠١٠ (يهاتعرفه

  دبير هيأت دولت ـ محسن حاجي ميرزايي
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